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OVERZICHT:
Locatie:

United Mission Hospital Tansen, Bhusaldada, Palpa District, Nepal

Doel van het project:

Het ontwerp en de aanleg van een rioleringssysteem met een
rioolwaterzuivering.

Kostenraming:

Een voorlopige raming sluit op ca. USD. 413.000

INTRODUCTIE
Voor 1954 was er geen medische zorg in Nepal beschikbaar en moesten patiënten hiervoor naar India
reizen. In 1954 is het United Mission ziekenhuis in Tansen, Nepal opgericht.
Tegenwoordig heeft het ziekenhuis 169 bedden, een medische staf van 257 personen met 159
paramedische medewerkers. Dagelijks bezoeken ongeveer 300 patiënten de polikliniek. Veel
voorkomende ziekten zijn infecties (hersenvliesontsteking, tyfus, buikklachten, TB, HIV en parasieten),
chronische longziekten, alcoholisme, hartziekten, diabetes, verwondingen, ondervoeding en
zwangerschapscomplicaties.
Het United Mission ziekenhuis in Tansen is een algemeen streekziekenhuis en is gelegen in het zuiden
van Nepal in het Palpa district.
De missie van het ziekenhuis is om gezondheid te bevorderen, ziekten te voorkomen en patiënten uit het
Palpa district en omgeving te behandelen. Het ziekenhuis wil haar patiënten een kwaliteitsbehandeling
geven onafhankelijk van kaste, geslacht, financiële status etc., geïnspireerd door het Evangelie.
Het ziekenhuis heeft als doel de capaciteiten van haar medewerkers ten volle te laten ontwikkelen. Het
UMHT is een opleidingsziekenhuis om verpleegkundigen, laboranten, en andere paramedische
beroepen op te leiden. Het opleidingsprogramma is voor zowel eigen medewerkers als voor
medewerkers van andere ziekenhuizen in het land.
Het ziekenhuis heeft in het verleden de volgende prijzen ontvangen:
 Juli 2012: Het beste ziekenhuis in Nepal. De prijs werd uitgereikt door de minister van
gezondheidszaken, namens het medische blad: “Swasthya Kabar Magazine”.
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November 2012: Het ziekenhuis kreeg de “Healthcare Leadership Award 2012” van het
Knowledge Resource Development & Welfare Group Delhi voor “Outstanding Contribution in
Promoting Inclusive Healthcare”.
2014: De “Dixa-Daxa Sewa Puraskar 2014” kreeg het ziekenhuis van het National TB Centre on
international TB day voor “de spectaculaire service van het ziekenhuis in het kader van TB
controles.” Dit was de tweede keer dat het ziekenhuis deze toekenning kreeg. Het ziekenhuis
staat bijzonder goed bekend in Nepal. Regelmatig komt het management van andere
ziekenhuizen uit Nepal naar Tansen om te kijken hoe dit ziekenhuis omgaat met duurzaamheid.

De staf van ziekenhuis bestaat voor het grootste gedeelte uit Nepalezen, er zijn enkele buitenlandse
artsen en technici bij het ziekenhuis betrokken. Het ziekenhuis heeft gedurende haar 65-jarig bestaan
een grote bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en de verbetering van de gezondheidszorg in
Nepal.
De exploitatiekosten waren, in het financiële jaar van juli 2013 tot juni 2014, ongeveer USD 2.303.400,
terwijl de investeringskosten ongeveer USD 400.000 waren. De investeringskosten worden alleen
besteed wanneer de exploitatiekosten gedekt kunnen worden. De ervaring van de afgelopen 10 jaar
toont aan, dat het ziekenhuis in staat is om deze kosten te dragen. Ongeveer 80% van de patiënten is in
de gelegenheid om de rekening te betalen. Het ziekenhuis heeft een z.g. “armenfonds”. Hierdoor kunnen
mensen die hun behandeling zelf niet kunnen betalen, toch in het ziekhuis behandeld worden. Ongeveer
55% van de uitgaven gaan naar salarissen en ca. 25% is voor de aanschaf van medicijnen,
verbandmiddelen, etc.

SITUATIE
Het United Mission Hospital Tansen ligt buiten de stad, in de gemeente Tansen. Aan de zuidzijde van
het ziekenhuis is het dorp Bhusaldada ontstaan. Dit dorp is ontstaan, omdat er een plek nodig was om
de familieleden van de patiënten te huisvesten. In Nepal verlenen verpleegkundigen uitsluitend
medische zorg. Familieleden moeten zorgdragen voor voedsel en algemene zorg. Het dorp bestaat uit
winkeltjes met groenten, fruit, en rijst, maar er zijn ook kleine gastenhuizen en restaurants. Het
afvalwater van deze kleine gemeenschap stroomt via dezelfde natuurlijke geul gelijk de natuur, zoals het
afvalwater van het ziekenhuis.
In de Nepalese cultuur heeft het afvoeren van afval en de zorg voor de leefomgeving geen hoge
prioriteit. Men laat bijvoorbeeld kranen open staan, ook als er geen water nodig is. Afval wordt op allerlei
plaatsen in de leefomgeving gedumpt, er is geen vuilophaaldienst en er zijn nog nauwelijks
rioolwaterzuiveringen.
Het ziekenhuis heeft in 2014 een plan opgesteld om de processen in het ziekenhuis te verduurzamen,
met oog op het verbeteren van de leefomgeving. Tot dan toe werd het afval van het ziekenhuis buiten
het ziekenhuisterrein, op braak liggend land, gestort. Papier en plastic afval werden in een primitieve
oven verbrand. Het afvalwater werd (en wordt nog steeds) via een natuurlijke bedding de heuvel
afgevoerd. Hierbij stroomt het water langs woningen van (arme) dorpsbewoners die het water voor
bevloeiing van hun groentetuintjes gebruiken. Tijdens de regentijd wordt het schone regenwater
vermengd met het afvalwater. Dit water wordt dan gebruikt om de rijstvelden te bevloeien. Vlakbij de
geul waardoor het afvalwater wordt afgevoerd, ontspringt een bron die de lokale bevolking voor drink- en
waswater gebruikt. Het ziekenhuis wil een einde maken aan deze ongezonde situatie.
Het management van het ziekenhuis stelde een duurzaamheidsplan op, met de volgende doelstellingen:
1. Gebruik het regenwater, dat op de daken van het ziekenhuis valt, om het schaars beschikbare
drinkwater uit de stad aan te vullen. Hierdoor kunnen de (drink)water tekorten in de droge tijd
worden voorkomen.
2. Verminder het gebruik van drinkwater. De kranen in het ziekenhuis zijn, waar mogelijk,
vervangen door kranen met een drukknop, zodat deze vanzelf uit gaan. Douchekranen zijn
vervangen door thermostaatkranen.
3. Om het water voor de wasserij te verwarmen zijn zonnecollectoren geplaatst.
4. Glas en plastic afval wordt in containers verzameld en daarna voor hergebruik afgevoerd. Papier
wordt in een nieuwe, speciale afvalverwerkingsoven verbrand.
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5. In 2016 heeft het ziekenhuis een installatie gebouwd om voor eigen gebruik zuurstof te kunnen
maken.
6. Ontwerp en bouw van een rioleringssysteem met rioolwaterzuivering. Doel is om het afvalwater
van het ziekenhuis, de gebouwen op het terrein van het ziekenhuis en Bhusaldada naar een
rioolwaterzuivering te leiden, het te zuiveren en pas daarna in de leefomgeving te lozen.
De projecten 1 tot en met 5 zijn afgerond. Er wordt nu gewerkt aan het realiseren van project nummer 6,
de afvalwaterzuivering.

Project 6: Afvalwater project
Momenteel wordt het afvalwater van het ziekenhuis, de gebouwen op het terrein van het ziekenhuis en
het dorpje Bhusaldada ongezuiverd afgevoerd. Het afvalwater van de gebouwen op het terrein van het
ziekenhuis wordt over de afgrond, buiten het terrein van het ziekenhuis op open terrein, geloosd. Het
afvalwater van het ziekenhuis en het dorpje Bhusaldada is sterk vervuild. Naast het ‘normale’ rioolwater,
bevat dit afvalwater ook resten van medicatie en allerlei ziektekiemen. Toch wordt dit water ongezuiverd,
via een natuurlijke geul, direct in de natuur afgevoerd. Aangezien het ziekenhuis tegen een heuvel is
gebouwd, loopt dit water de heuvel af, totdat het in een riviertje met de naam Sisne Khola komt. De
Sisne Khola komt in een grote rivier, de Tinau Khola, uit. Uit deze rivier wordt door miljoenen mensen
drinkwater gewonnen, dat onder andere verontreinigd is met afvalwater van het ziekenhuis.
Naast de afvoer van het vervuilde water naar de rivier, zakt het water ook in de grond, waardoor deze
wordt verontreinigd. In de buurt van het afvoerkanaal van het ziekenhuis, ontspringt een bron. Deze bron
wordt door de lokale bevolking gebruikt voor drink- en waswater. Vooralsnog zijn er geen stoffen uit het
afvalwater in dit grondwater gevonden, maar dit zal niet lang op zich laten wachten. Omdat er een tekort
aan drinkwater in dit gebied is, wordt het afvalwater gebruikt voor de irrigatie van de groenten tuintjes
van omwonenden. Gedurende de regentijd vermengt het schone regenwater zich met dit afvalwater. Dit
verontreinigde water wordt dan gebruikt om de rijstvelden te bevloeien. Dit is uiteraard een zeer
ongezonde situatie.
Het doel van het ziekenhuis is om mensen te genezen, niet om ze ziek te maken, doordat ze in
aanraking komen met vervuild oppervlaktewater. Het ziekenhuis is zeer gemotiveerd om deze bron met
ziektekiemen te elimineren en wil daarom een rioleringssysteem en waterzuiveringsinstallatie aanleggen.
Daarnaast heeft het ziekenhuis een voorlichtingsprogramma om mensen te onderwijzen door goede
hygiëne ziekten te voorkomen.
Het ontwerp voor een rioolwaterzuivering is door een Nederlands Hoogheemraadschap gemaakt. De
zuivering is op een dusdanige wijze ontworpen, dat het eenvoudig op andere plaatsen in Nepal kan
worden gekopieerd. Het ziekenhuis zoekt naar fondsen om dit project te kunnen realiseren en hiermee
een betere en gezondere leefomgeving te creëren voor de Nepalezen. Daarnaast kan dit project dienen
als voorbeeldproject voor vele ander ziekenhuizen die met soortgelijke problemen kampen. De kosten
voor de aanleg van een riolering op het terrein van het ziekenhuis en het dorpje Bhusaldada en van de
afvalwaterzuivering zijn begroot op ca. USD 413.000. De uitleg van de uit te voeren werkzaamheden
volgt in het volgende hoofdstuk.
Het ziekenhuis heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en doet er alles aan om processen zo duurzaam
mogelijk te maken. Met de bovengenoemde projecten verkleint het ziekenhuis de gevolgen van haar
handelen op de leefomgeving. Het ziekenhuis wil zoveel mogelijk bekendheid geven aan verbeteringen
die zij doorvoeren. Op deze manier hopen zij dat andere ziekenhuizen en instellingen gemotiveerd raken
om ook hun processen duurzamer te maken en hen hierin te kunnen adviseren. Regelmatig komen
leden van het management van andere ziekenhuizen kijken hoe het Tansen ziekenhuis met
duurzaamheid omgaat.

Molenwal 47
3421CM Oudewater
The Netherlands

+31(0) 348563497
www.waterdevelopmentconsult.com
info@waterdevelopmentconsult.com

KvK nummer 723598354

5

RIOLERING SYSTEEM EN DE RIOOLWATERZUIVERING
Huidige situatie
Momenteel wordt al het afvalwater van het ziekenhuis op een centrale plaats verzameld en via een
natuurlijke geul afgevoerd. Het afvalwater van het dorpje Bhusaldada wordt naar een verzamelput bij de
ingang van de polikliniek gevoerd. Het afvalwater van de wasserij van het ziekenhuis wordt naar een
apart lozingspunt, buiten het terrein van het ziekenhuis, geleid. De gebouwen op het terrein van het
ziekenhuis hebben ieder een septic tank. Deze septic tanks zijn in de jaren 60 bij de bouw van de
gebouwen aangelegd. Het is niet bekend of deze septic tanks nog functioneren. Dit afvalwater wordt
over de afgrond buiten het terrein van het ziekenhuis gebracht.
Het ziekenhuis gebruikt elke dag ca. 50 m3 water. Dagelijks bevinden er zich ca. 1200 mensen in en
rond het ziekenhuis. De bevolking van het dorpje Bhusaldada, inclusief gasten, bedraagt ca. 400
personen.
De huidige situatie van het ziekenhuisterrein en de afvalwaterstromen zijn op pagina 8 aangegeven.
.

Afvoer punt afvalwater wasserij
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Plaats waar het zwarte water van het ziekenhuis wordt geloosd

Uitstroomopening in de geul.
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Huidige situatie, hierop staat aangegeven waar op dit moment het afvalwater wordt geloosd.
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Aan te leggen systeem
Het afvalwater van het ziekenhuis, het dorpje Bhusaldada en de gebouwen op het ziekenhuisterrein
wordt door middel van een pijpensysteem verzameld en naar de zuivering gevoerd. Daarvoor moet de
volgende infrastructuur aangelegd worden:
a. Fase 1: Bouw biogasinstallatie. Tot op heden worden de placenta’s van de afdeling
gynaecologie in de aanwezige verbrandingsoven verbrand. Personeelsleden vinden dit niet
passend in de Nepalese cultuur. Het kinderziekenhuis in Kathmandu voert de placenta’s via
een biogas installatie af. In Tansen wil men ook overgaan op een dergelijk systeem. Bij de
collegezalen van het ziekenhuis wordt een biogasinstallatie gebouwd, waarin de placenta’s
kunnen worden verwerkt. Het geproduceerde gas kan door de families die boven de
collegezalen wonen worden gebruikt.
b. Fase 2: Aanleg rioleringssysteem en afvalwaterzuivering. Al het afvalwater van het ziekenhuis
en het dorpje Bhusaldada wordt via een rioleringsbuis regelrecht naar de afvalwaterzuivering
gevoerd.
c. Fase 3: Aanleg rioleringssysteem omliggende gebouwen van ziekenhuis. Het afvalwater van
de omliggende gebouwen wordt door middel van een rioleringssysteem verzameld en naar de
nieuwe waterzuivering gevoerd.
Een tekening van het aan te leggen systeem staat op blz. 10.
De eerste zuiveringstrap

De eerste zuiveringstrap bestaat uit de bouw van
twee septic tanks met een totale capaciteit van
225 m3. Deze twee tanks worden op het terrein
van het “Forest Department” gebouwd.

Doorsnede septic tank.

De tweede zuiveringstrap
Nadat het water de septic tanks is gepasseerd wordt het, samen met het afvalwater van de wasserij,
naar de waterzuiveringsinstallatie gevoerd. Deze waterzuiveringsinstallatie bestaat uit een zeecontainer
met een Moving Bed Bio Reactor (MBBR). Deze
container staat achter de twee septic tanks. Voor
dit systeem is continu ca. 5 kWh aan stroom nodig.
Aangezien de elektriciteitsvoorziening in Tansen
niet is gegarandeerd, wordt er nog uitgezocht
welke energie voorziening het voordeligst is. Dit
kan bijvoorbeeld door een aparte generator, of
door zonnepanelen gecombineerd met de
generator van het ziekenhuis. Het water dat uit dit
MBBR systeem komt is vrij van ziektekiemen en
kan veilig in de natuur en leefomgeving worden
gebracht. Dit water wordt op dezelfde geul geloosd
als waar nu het zwarte water van het ziekenhuis en
het dorpje Bhusaldada wordt afgevoerd. Een
doorsnede van dit systeem staat op blz. 10.
Plaats van de twee septic tanks en MBBR systeem
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Ontwerp rioleringssysteem en zuivering.
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Schematische lengtedoorsnede van een Moving Bed Bio Reactor

Uitvoering van het project
De totale geraamde kosten om dit project te realiseren zijn begroot op ca. USD 413.000.
Dit afvalwater is een bedreiging voor de gezondheid van de mensen die in de buurt van de
afvalwatergeul wonen, maar ook een gezondheidsrisico voor mensen die drinkwater uit de Tinau rivier
halen, waarin het afvalwater uiteindelijk terechtkomt. De gebouwen op het terrein van het ziekenhuis
hebben een septic tank met zinkput. Echter, deze functioneren niet meer en het afvalwater wordt naar
op aanliggende terrein geloosd.
De kosten om deze projecten te kunnen realiseren zijn vrij hoog. Daarom is besloten het project in drie
onderdelen te splitsen:
- Fase 1: We realiseren eerst de biogas installatie. Deze installatie kan op zichzelf functioneren en
de kosten zijn relatief laag. Hiermee lossen we het probleem van het afvoeren en verwerken van
placenta’s op. De kosten zijn begroot op USD 8.000. Dit project is inmiddels gerealiseerd.
- Fase 2: We bouwen een waterzuivering voor het afvalwater van het ziekenhuis en het dorp
Bhusaldanda. Dit afvalwater wordt via een riolering naar de septic tanks en de MBBR gebracht.
Nadat het water is gezuiverd, wordt het schone water via de bestaande afvoergeul weggevoerd.
Het grootste gezondheidsrisico voor de bevolking is hiermee opgelost. De geschatte kosten
hiervan bedragen ca. USD 260.000.
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-

Fase 3: We leggen een rioleringssysteem aan op het terrein van het ziekenhuis. Alle omliggende
gebouwen worden hierop aangesloten, zodat het afvalwater naar de zuivering wordt geleid. De
kosten voor dit onderdeel bedragen ca. USD 145.000.

DUURZAAMHEID VAN HET PROJECT
Inleiding
In heel Nepal zijn slechts enkele rioolwaterzuiveringen aangelegd, maar vaak functioneren die niet goed.
Er is veel discussie over het zuiveren van het afvalwater, omdat men zegt dat met het plaatsen van
toiletten, de kindersterfte drastisch is afgenomen. Dus men ziet wel de positieve effecten. Maar vraag
blijft: waar moet het afvalwater van deze toiletten naartoe? Nu wordt dit afvalwater hoofdzakelijk naar
stromend water afgevoerd, waardoor dit zich over het hele land verspreidt. Daar wordt veel over
gediscussieerd, maar het is moeilijk om tot een duurzame oplossing te komen (zie ook:
https://www.nepalitimes.com/banner/toilet-trained/). In Nederland zijn ziekten als gevolg van vervuild
water sterk teruggedrongen, nadat er rioleringssystemen met afvalwater zuiveringen zijn aangelegd. In
de praktijk is overduidelijk gebleken, dat goede sanitaire voorzieningen een grote impact op de
gezondheid van de bevolking heeft.
Forest Users Group
Rondom het ziekenhuis in Tansen wonen vooral arme mensen die moeite hebben het hoofd boven
water te houden. Zij zijn degenen die de grootste negatieve effecten ondervinden van het water dat het
ziekenhuis ongezuiverd in de natuur afvoert. Een onderzoek in het kader van de “Community
Assessment” geeft aan, dat mensen die in de buurt van de afvalwater geul wonen last hebben van de
volgende problemen: Huidproblemen, diarree, geelzucht en tyfus en verlies van reuk. Financiële
problemen zijn het gevolg, omdat mensen beperkt of niet meer kunnen werken en in Nepal is er geen
ziektekostenverzekering.
Voor deze mensen is de z.g. “Forest Users Group” (mensen die gebruik maken van onontgonnen
terrein) opgezet, om hen te helpen hun levensomstandigheden te verbeteren. Het voornaamste doel van
de F.U.G.’s in Nepal is het herstellen van gebieden waar ontbossing heeft plaatsgevonden, het
bevorderen van de biodiversiteit, het ondersteunen van vrouwen, armen en achtergestelde groepen, het
verbeteren van de leef omstandigheden van kleinschalig gehouden vee, het geven van voorlichting t.a.v.
het verbeteren van het familie inkomen en de toegang tot schoon water.
Het management van het ziekenhuis wil dat deze mensen niet meer blootgesteld worden aan het
vervuilde afvalwater van het ziekenhuis en heeft daarom het initiatief genomen voor de aanleg van een
rioolwaterzuivering. Dit plan werd aan de lokale “Chief District Officer” voorgelegd en hij was direct
enthousiast. Vervolgens riep hij de adviesraad bij elkaar om het project te bespreken. Ze zijn bij de
toekomstige locatie van de rioolwaterzuivering gaan kijken en besloten dat het lokale bestuur de
benodigde grond ter beschikking zou stellen.
Het lokale bestuur heeft de z.g. “Forest Users Group” van Tansen (F.U.G.) gevraagd om het ziekenhuis
te helpen bij de realisatie van dit plan. De F.U.G zal het lokale bestuur ook assisteren om het zuiveren
van afvalwater te promoten bij andere organisaties in Tansen, waarbij dit nieuwe systeem als voorbeeld
dient. De F.U.G. heeft voorgesteld om het schone water te gaan gebruiken voor een project, dat
inkomsten voor de arme bevolking genereert, zoals bijvoorbeeld voor groentetuinen of een visvijver. De
voorzitter van de F.U.G. in Tansen is een vrouw en het merendeel van de leden bestaat ook uit vrouwen.
Zij zijn degenen die zorgen voor familieleden die door het vervuilde water ziek zijn geworden. Zij zijn erg
gemotiveerd om het probleem van het vervuilde water te helpen oplossen en zo mogelijk dat extra
inkomsten worden verkregen. Deze F.U.G. heeft veel ervaring met het motiveren en assisteren van
vrouwen om hun levensomstandigheden te verbeteren.
De inzet van de F.U.G. is belangrijk om dit pilotproject bij anderen in de gemeente Tansen en
omliggende dorpen bekend te maken en hen te motiveren om hun afvalwater ook te zuiveren.
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BEGROTING
De kosten van de realisatie van dit project zijn als volgt begroot, ervan uitgaande dat 114 Nepalese
roepies overeenkomt met 1 US Dollar.
Een medewerker van het architectenbureau “Himalayan Architects and Engineers” in Kathmandu heeft
een voorlopige begroting gemaakt. De totale kosten worden geraamd op:
Fase 1:
Biogas installatie

NRs

912.000

Fase 2:
Afvalwaterzuivering ziekenhuis en Bhusaldada

NRs

29.640.000

USD 260.000

Fase 3:
Rioleringssysteem op terrein ziekenhuis

NRs

16.530.000

USD 145.000

USD

8.000

De totale bouwkosten bedragen dus: USD 8.000 + USD 260.000 + USD 145.000 =
USD 413.000, ofwel ca. € 375.555.
De Nepalese overheid heeft een overeenkomst met United Mission Hospital Tansen. In deze
overeenkomst is opgenomen dat het ziekenhuis geen invoerrechten en geen BTW voor hun
investeringen hoeft af te dragen. Echter de BTW moet wel eerst betaald worden. Later kan het worden
teruggevorderd, maar dit is niet altijd eenvoudig.
CONCLUSIE
Het ziekenhuis heeft een flinke stap voorwaarts gezet door verschillende processen meer duurzaam te
maken. Bijvoorbeeld door het opvangen en gebruiken van regenwater, door de verspilling van water
zoveel mogelijk te voorkomen en door zonne-energie te gebruiken om water te verwarmen. Daarnaast
heeft het de carbon voetafdruk verminderd door gebruikte plastics en glas te recyclen, in plaats van het
aankopen en vervoeren van zuurstofflessen.
De laatste hobbel is om het afvalwater van het ziekenhuis en de omliggende gebouwen te zuiveren,
voordat het in de leefomgeving wordt gebracht. Nadat dit project is gerealiseerd zullen de gezondheid en
de levensomstandigheden van de bevolking die in de omgeving van het ziekenhuis woont aanzienlijk
verbeteren, omdat ziektekiemen uit het afvalwater zijn verwijderd.
Er zijn nog bijna geen rioolwaterzuiveringen in Nepal. Dit project zal aantonen dat, op een relatief
eenvoudige en kosteneffectieve wijze, afvalwater van wc’s, keukens, ziekenhuizen etc. gezuiverd kan
worden. Hiermee wordt een grote bijdrage aan de verbetering van de gezondheid van de bevolking
geleverd. Het systeem is door de lokale bevolking op redelijk eenvoudige wijze te onderhouden,
waardoor het een duurzaam systeem is. Het ziekenhuis en de lokale overheid hebben toegezegd om dit
concept onder wijde aandacht in Nepal te brengen. De Stichting Water Development Consult heeft
toegezegd advies te geven waar nodig.
Het doel van het ziekenhuis is om zieke mensen weer gezond te maken. Daarin wil het aan alle
bevolkingsgroepen dienstbaar zijn, ook armen moeten de benodigde behandeling kunnen krijgen.
Mensen die een behandeling niet kunnen betalen, worden gratis geholpen. Hierdoor heeft het
ziekenhuis zelf geen fondsen beschikbaar om dit rioolwatersysteem en waterzuivering te kunnen
realiseren. Uw financiële bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld!
ing. Ed Kramer
Oudewater
Netherlands
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Het ziekenhuis heeft:
 Bedden:
169
 Bedbezetting:
ca. 80%
 Poliklinische bezoeken: 98.390
 Geboorten :
2337
 Chirurgische ingrepen:
7198
Het ziekenhuis houdt behandelkosten zo
laag mogelijk en heeft een armenfonds.
Vrijwel niemand hoeft onbehandeld terug
naar huis.

Ingang polikliniek

Onder de tennisbaan de gerealiseerde watertank
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Binnenin de watertank

In de polikliniek
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Kinderafdeling

Operatiekamer

Afvalwater van ziekenhuis ter hoogte van de geul

Groentetuinen waar afvalwater voor wordt gebruikt
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Dammetje in geul om water om te leiden

Rijst planten in vervuild water
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